Ogłoszenia parafialne
II NIEDZIELA ZWYKŁA
19 stycznia 2020
1. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, przeżywany pod hasłem:
„Życzliwymi bądźmy” (por. Dz 28,2). Módlmy się, aby chrześcijanie różnych tradycji, przez
spotkania, wspólną modlitwę, szukali wzajemnego przebaczenia, pojednania i akceptacji.
Szczegółowy program nabożeństw w kościołach różnych tradycji chrześcijańskich jest wywieszony
na tablicy ogłoszeń.
2. W naszym kościele, z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Msza św. pod
przewodnictwem Ks. Biskupa Zbigniewa Zielińskiego z udziałem duchownych innych wyznań
chrześcijańskich, w czwartek o godz. 18.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
3. Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na Mszę św. w intencji całej Wspólnoty, we wtorek o
godz. 18.30 , a potem na spotkanie w Sali konferencyjnej.
4. We wtorek - Dzień Babci; w środę, 22 stycznia, - Dzień Dziadka. Pamiętajmy nie tylko o
laurkach i życzeniach, ale otoczmy serdeczną modlitwą nasze Babcie i Dziadków, zarówno żyjących,
jak i zmarłych.
5. Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:
poniedziałek: ul. Gdyńska 5 C,D,E,F,G
wtorek: ul. Gdyńska 5 H; ul. Rybacka 1, 3; ul. Szyprów 9
środa: ul. Szyprów 2, 4, 5, 6,
czwartek: ul. Szyprów 7
piątek: wizyty dodatkowe
6. W piątek kończymy wizytę duszpasterską. U kogo nie było „kolędy”, a życzyłby sobie,
prosimy o zgłoszenie się do zakrystii po Mszy św.
7. W związku z „kolędą” spowiedź św. wieczorem będzie przed Mszą św. od godz. 18.15, a biuro
parafialne w środę jest nieczynne.
8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele
inwestycyjne naszego kościoła. Zebraliśmy 9.334 zł. Na konto bankowe Parafii wpłynęło 1.500
zł. Niech szczodrość i dobroć serca,Bóg wynagradza obfitym błogosławieństwem!
Więcej>>>
9. W dniach 22 – 29 lutego br. będziemy przeżywać w naszej Parafii Misje Święte - dla
odnowienia i ożywienia wiary oraz wzrostu w miłości Boga i bliźniego. Chcemy do tego
szczególnego czasu łaski dobrze się przygotować. Dlatego już w przyszłą niedzielę będziemy gościli
w naszej Wspólnocie ks. Piotra Wieckiego z Parafii Miłosierdzia Bożego w Gdańsku Migowie,
który na każdej Mszy św. wygłosi do nas Słowo Boże, byśmy otworzyli nasze serca na natchnienia
Ducha Św.

Módlmy się o dobre owoce misyjnych spotkań w postaci nawrócenia oraz świętego życia
każdej i każdego z nas.
10. Spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca i zmiana tajemnic w przyszłą niedzielę, 26 stycznia,
wyjątkowo o godz. 15.00 w kościele.
11. W zakrystii można nabyć prasę katolicką: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny” oraz
„L’Osservatore Romano”.
12. W ubiegłym tygodniu z naszej Wspólnoty Parafialnej odszedł do wieczności:
- śp. Andrzej Dyakowski, l. 84, z ul. Rybackiej 1 A.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...
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